SMART Content Creation Seminar - samen lessen maken in Notebook
Van 22 t/m 24 mei vond in Dallas het SMART Content Creation Seminar plaats. SMART organiseert
deze evenementen regelmatig voor scholen van een bestuur of stichting of in een bepaalde regio.
Het doek is tweeledig:
1 de vaardigheden van docenten in Notebook verhogen
2 een grote hoeveelheid direct bruikbare, interactieve lessen opleveren
Namens SMART Nederland nam Martin de Fockert, Productmanager SMART, deel aan de sessie. Zijn
rol was observeren hoe een dergelijk evenement wordt uitgevoerd en wat de effecten zijn op
docenten en het lesmateriaal. Drie dagen werden de 60/70 docenten op een inspirerende wijze bezig
gehouden in een grote gymzaal van een VO-school in Lewisville, een voorstad van Dallas, Texas. De
docenten kwamen uit het primair en voortgezet onderwijs en werden ingedeeld op onderwijsssoort
of vak/leergebied. Dag 1 stond in het teken van ‘Intermediate Notebook Review’, het ontwerp van
een interactieve les en het gebruik van copyright materialen in je lessen. Na een gezamenlijke sessie
werd verder in groepen gewerkt, waarbij iedere groep onder leiding stond van een SMART Certified
Trainer (SCT). Deze door SMART gecertificeerde docenten zijn experts in onderwijs en het gebruik
van SMART Boards in hun lessen. In Nederland hebben we momenteel een groep van 25
gecertificeerde trainers.
Dag 2 en 3 (zaterdag en zondag!) werden gebruikt voor het ontwikkelen van lesmateriaal in
Notebook. Docenten hadden vooraf opdracht gekregen eigen lesmaterialen mee te nemen, zodat het
materiaal direct gebruikt kon worden in hun les. Lessen werden ontwikkeld via de
standaardsjablonen die in de Lesson Activity Toolkit van Notebook worden geleverd. Dit zorgt voor
een herkenbare opmaak en snel aanpasbare interactieve content. Bij problemen en/of vragen kon
men terecht bij vakcollega’s of de SCT’s. Dit werkt zeer effectief voor docenten en je zag de
vaardigheden en het tempo van lessen maken sterk stijgen gedurende de dagen.
Lessen die klaar waren, werden direct geupload naar een online database. De lessen worden
gecontroleerd door vakcollega’s op inhoud en ontwerp en worden daarna gratis beschikbaar gesteld
op onze website SMART Educatie. Aan het einde van de 3-daagse sessie waren er ongeveer 300
lessen gemaakt voor vrijwel alle vakken. Een zeer effectieve manier van materiaal ontwikkelen!
SMART Nederland gaat dergelijke evenementen organiseren vanaf het volgend cursusjaar. Het zal
mogelijk zijn voor een schoolbestuur of stichting hierop in te schrijven. Een inspirerende omgeving
om de vaardigheden van docenten te verhogen en goed interactief lesmateriaal te ontwikkelen is
een garantie!
Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Martin de Fockert - Productmanager SMART
T 06 – 107 999 03
E m.defockert@smartboard.nl
Voor Trainingen kunt u contact opnemen met:
Henk van Groen – Coördinator SMART Trainingen
T 06 – 137 226 39
E h.vangroen@smartboard.nl

